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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี!ศึกษาการนําชิ!นยางธรรมชาติที"ไม่มีสารตัวเติมและที"มีสารตัวเติมต่างชนิดกันคือเขม่าดํา (เอ็น-330)
และหินปูนโดยใช้ปริ มาณเท่ากันในการดูดซับสารอินทรี ยห์ ลายชนิด ได้แก่ โทลูอนี เอ็ม-ไซลีน พี-ครี ซอล และฟี นอล ออก
จากนํ!า โดยทดสอบการดูดซับสารอินทรี ยอ์ อกจากนํ!าที"ปนเปื! อนที"ความเข้มข้นต่างๆ คือ ประมาณ 100 200 500 และ 1000
ppm ในระบบปิ ดที"สมั ผัสอากาศ พบว่าชิ!นยางสามารถดูดซับโทลูอีนและเอ็ม-ไซลีนได้ใกล้เคียงกัน และมากกว่าพี-ครี ซอล
และฟี นอล ตามลําดับ และพบว่าสําหรับเพียงโทลูอีนเท่านั!นที"พบว่าชิ!นยางที"เติมเขม่าดําดูดซับได้นอ้ ยกว่าอีกสองชนิด
ส่ วนสารชนิดอื"นไม่พบความแตกต่างระหว่างยางที"มีสารตัวเติมและไม่มีสารตัวเติมในช่วงความเข้มข้นที"ศึกษา นอกจาก
นี!เมื"อทดสอบการดูดซับในหอดูดซับขนาดเล็กซึ" งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม. และความสู งประมาณ 22.5 ซม.
ภายในบรรจุกรวดและชิ!นยางที"มีส่วนผสมของเขม่าดําและใช้อตั ราการไหลของสารละลายประมาณ 1.3 มล./นาที โดยใช้
สารละลายเริ" มต้นเข้มข้นประมาณ 500 ppm ผลการทดสอบพบว่าผลสอดคล้องกับการทดลองการดูดซับแบบกะนัน" คือ
ยางสามารถบําบัดนํ!าปนเปื! อนโทลูอีนและเอ็ม-ไซลีน ซึ" งเป็ นสารที"ไม่มีข! วั เช่นเดียวกับยางได้ดีกว่าพี-ครี ซอลและฟี นอล
ซึ" งเป็ นสารมีข! วั ผลจากการศึกษาบ่งชี!วา่ ยางมีประสิ ทธิภาพในการดูดซับสารอินทรี ยช์ นิดดังกล่าวที"ปนเปื! อนในนํ!าได้ จึง
น่าจะนําไปใช้ประโยชน์เป็ นตัวดูดซับสารอินทรี ยท์ ี"ไม่มีข! วั ได้ดี
คําสําคัญ : ยางธรรมชาติ โทลูอีน เอ็ม-ไซลีน พี-ครี ซอล ฟี นอล การดูดซับ

Abstract
In this work, utilization of natural rubber in treatment of water contaminated with organic compounds, which
are toluene, m-xylene, p-cresol and phenol, was investigated by using rubber chips whose compositions are different,
including one without any filler, one with carbon black (N-330), and one with calcium carbonate. The batch sorption
tests were conducted to remove organic substances from artificially contaminated water with varying concentration of
about 100, 200, 500, and 1000 ppm. It was found that for each rubber composition, toluene was adsorbed with the highest
quantity, which was close to that of m-xylene but was much greater than those of p-cresol and phenol. Considering
composition of rubber chips, it was found that carbon black-filled rubber adsorbed toluene the least while for other
compounds, filled and unfilled rubbers were not different in sorption ability in the range of concentrations studied. In
addition, the dynamic adsorption was tested by a mini-column with a diameter of about 2.5 cm and a height of about
22.5 cm packed with gravel and carbon black-filled rubber chips. The solution with concentration of about 500 ppm
was pumped through the column with a flow rate of 1.3 ml/min for 12 hrs. The efficiency was calculated from the
difference of the final concentration of effluent and the initial concentration. The chips could treat toluene and m-xylene,
which is hydrophobic substances like rubber, better than p-cresol and phenol, which is hydrophilic. This shows that
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rubber chips have a potential to be used as sorption media in treatment of water contaminated with non-polar organic
substances.
Keywords : Natural Rubber, toluene, m-xylene, p-cresol, phenol, sorption

1. บทนํา
การปนเปื! อนของสารอินทรี ยซ์ • ึ งใช้เป็ นตัวทําละลาย
ในกระบวนการผลิตต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น เบนซี น (Benzene)
โทลูอีน (Toluene) เอธิ ลเบนซี น (Ethyl benzene) และ
ไซลีน (Xylene) หรื อที•เรี ยกรวมว่า BTEX ในแหล่งนํ!า
ธรรมชาติ เช่นนํ!าใต้ดิน เกิดขึ!นได้โดยง่ายจากการหกรดของ
อินทรี ยบ์ นผิวดินในขณะขนถ่ายไปยังที•ตา่ งๆ หลังกระบวนการ
ผลิตรวมถึงการรั•วไหลออกจากถังเก็บหรื อท่อที•ใช้ในการ
ขนส่ งเป็ นระยะทางไกล [1] ถึงแม้สารเหล่านี!สามารถระเหย
สู่ บรรยากาศได้ แต่จะมีบางส่ วนที•ยงั เหลือปนเปื! อนในดิน
และในที•สุดก็จะไปสู่ แหล่งนํ!า สารปนเปื! อนส่ วนหนึ• งจะ
ระเหยกลายเป็ นไอในช่องว่างของเม็ดดิน อีกส่ วนจะรวม
ปนอยูก่ บั นํ!า และจะเคลื•อนที•ไปตามนํ!าโดยกระแสการไหล
ของนํ!าและโดยการแพร่ กระจายของสารในนํ!า เมื•อคนใช้
นํ!าที•ปนเปื! อนดังกล่าวในการอุปโภคบริ โภคก็จะได้รับ
อันตรายจากสารอินทรี ยเ์ หล่านี! ดังนั!น จึงจําเป็ นต้องมีวิธี
กําจัดสารปนเปื! อนออกจากนํ!า
วิธีการกําจัดสารปนเปื! อนในนํ!าใต้ดินมีหลายวิธี เช่น
Pump and Treat โดยการเจาะดินลงไปแล้วสู บนํ!าใต้ดิน
บริ เวณที•มีการปนเปื! อนขึ!นมาบําบัดด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ
ดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ เป็ นต้น อีกวิธีหนึ• งเป็ นการใช้
Permeable Reactive Barriers (PRB) คือ สร้างกําแพงลงไป
ในชั!นนํ!าใต้ดินเพื•อขวางการไหลของนํ!าใต้ดินที•มีการปน
เปื! อน ตัวกําแพงจะบรรจุวสั ดุที•สามารถบําบัดสารปนเปื! อน
ในนํ!าใต้ดินได้
ที•ผา่ นมามีรายงานการนํายางล้อรถยนต์ใช้แล้วซึ•งผ่าน
การบดเป็ นยางผงมาดูดซับสารอินทรี ยเ์ หล่านี! เพื•อศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการนําใช้เป็ นตัวดูดซับโดยปกติและใน
ลักษณะที•เป็ น PRB [2-5] และมีงานวิจยั ที•ใช้ชิ!นยางจากยาง
ล้อใช้แล้วในการดูดซับปรอทจากดินที•ปนเปื! อนสารอินทรี ย ์
ได้ [6]
โดยทัว• ไปในการผลิตยางล้อรถยนต์ซ• ึงมีส่วนผสมของ
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์หรื อผลิตภัณฑ์อื•นจากยาง
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 1 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

ธรรมชาติจะมีการทําให้โครงสร้างแข็งแรงขึ!นเพื•อทนทาน
ต่อนํ!ามันด้วยการทําปฏิกิริยาเกิดโครงสร้างร่ างแห (crosslink
network) ขึ!น รวมถึงการเติมสารตัวเติมเสริ มแรงเพื•อช่วย
ให้โครงสร้างแข็งแรงยิง• ขึ!นไปอีก ในการทดลองหาปริ มาณ
การเชื•อมโยงของโครงสร้างร่ างแหและแรงดึงดูดของสาร
ตัวเติมในโครงสร้างของยางที•ข! ึนรู ปแล้วนั!นจะอาศัยสาร
เคมีที•ทาํ ให้ยางบวมตัวได้ นัน• ก็คือโทลูอีน ดังนั!น จึงเป็ น
เหตุผลที•มีผสู ้ นใจนํายางใช้แล้วมาผลิตเป็ นตัวดูดซับสาร
จําพวกนี!ต่อไปโดยไม่ได้ผา่ นการทําเป็ นถ่านกัมมันต์ก่อน
แต่อาจมีการแปรสภาพไปเป็ นยางบด (Ground Rubber)
หรื อตัดย่อยๆ เป็ นชิ!นยางขนาดเล็ก (Rubber Chip) แล้วนํา
ไปใช้เป็ นส่ วนผสมในการสร้างกําแพงลึกลงไปใต้ดิน
(Permeable Reactive Barrier) เพือ• กันการไหลของนํ!าใต้ดิน
ให้ไหลผ่านกําแพงก่อน สารที•อยูใ่ นกําแพงจะดูดจับสารที•
ปนเปื! อนมากับนํ!าใต้ดิน
รายงานวิจยั หนึ•งได้ทดสอบการดูดจับแนพทาลีน (Naphthalene) โทลูอีนและปรอทซึ•งเป็ นโลหะหนักโดยใช้ยางบด
ด้วยวิธีการดูดซับในแบบกะ (Batch Test) [7] พบว่าการดูด
ซับสารอินทรี ยใ์ ช้เวลาไม่นานนัก ในขณะที•การดูดซับปรอท
ใช้เวลานานกว่าจะเข้าสู่จุดสมดุล และยางดูดซับแนพธาลีน
ได้ดีกว่าโทลูอีน และในอีกงานวิจยั หนึ•งซึ• งทดสอบทั!งใน
แบบกะและแบบหอดูดซับ (Column Test) โดยใช้ยางบด
ในการดูดซับเบนซี นและโอ-ไซลีน (o-Xylene) [5] พบว่า
ยางสามารถดูดซับโอ-ไซลีนได้ดีกว่าเบนซีนถึงแม้วา่ ขนาด
โมเลกุลของเบนซี นจะเล็กกว่าก็ตาม แต่โอ-ไซลีนมีความ
ไม่ชอบนํ!ามากกว่า (hydrophobicity) จึงเข้าไปอยูภ่ ายใน
เนื! อยางได้ดีกว่าเบนซี น การทดลองดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้ใช้
ระบบที•มีเพียงเฟสนํ!าและเฟสของยางบด โดยให้มีเฟส
อากาศน้อยที•สุดเท่าที•จะทําได้เพือ• ลดผลของการระเหยของ
สารเข้าไปในเฟสอากาศ ดังนั!น จึงเห็นได้ชดั เจนว่าการแยก
สารออกจากนํ!าขึ!นอยูก่ บั ความไม่ชอบนํ!าของสารนั!นๆ ใน
อีกงานวิจยั หนึ•งซึ•งใช้ยางบดเช่นกันในการดูดซับสารหลาย
ชนิด [4] พบว่ายางสามารถดูดซับเอ็ม-ไซลีน (m-Xylene)
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ได้ดีกว่า เอธิลเบนซีน โทลูอนี ไตรคลอโรเอธีลนี (Trichloroethylene) 1,1,1-ไตรคลอโรเอเธน (1,1,1-Trichloro-ethane)
คลอโรฟอร์ม (Chloroform) และเมธิลนี คลอไรด์ (Methylene
chloride) ตามลําดับ เห็นได้จากงานวิจยั นี• อีกเช่ นกันว่า
ความไม่ชอบนํ•าของโทลูอีน น้อยกว่าเอ็ม-ไซลีน จึงทําให้
ยางดูดซับเอ็ม-ไซลีนได้ดีกว่า
จากงานวิจยั ที•ทบทวนมา พบเพียงงานเดียวเท่านั•นที•
ใช้ชิ•นยางใช้แล้วมาบําบัดนํ•าปนเปื• อนฟี นอล (Phenol) และ
พี-ครี ซอล (p-Cresol) ซึ•งพบว่ายางสามารถดูดซับพี-ครี ซอล
(p-Cresol) ได้ดีกว่าฟี นอล และ พบว่าชิ•นยางขนาด 2-6 มม.
ดูดซับได้ดีกว่าชิ•นยางขนาด 30 มม. และยังศึกษาคุณสมบัติ
เชิงกลเมื•อนํายางมาผสมกับกรวดในปริ มาณต่างๆ กันเพื•อ
นําไปใช้เป็ น PRB อีกด้วย [8]
สําหรับงานวิจยั นี•จะศึกษาครอบคลุมการใช้ชิ•นยางมา
บําบัดทั•งสารที•ชอบนํ•าและไม่ชอบนํ•า ทั•งนี•การทดลองจะ
ใช้สภาวะการทดลองเหมือนกันทั•งหมด นัน• คือเป็ นการผสม
กันในสามเฟส นัน• คือ เฟสนํ•า เฟสยาง และมีเฟสอากาศร่ วม
ด้วย และยังมีการศึกษาโดยใช้หอดูดซับขนาดเล็กด้วย ทั•งนี•
เพราะงานวิจยั อื•นๆ จะศึกษาเพียงสองเฟส เท่านั•น แต่ใน
ความเป็ นจริ งถึงแม้น• าํ ใต้ดินจะมีผวิ ดินห้อมล้อม แต่ในดิน
ก็มีช่องว่างของอากาศซึ• งสารสามารถระเหยขึ•นมาได้บาง
ส่ วน รวมถึงเป็ นการอธิ บายการเคลื•อนที•ของสารดังกล่าว
ในนํ•าผิวดินซึ• งสัมผัสกับอากาศได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม
การศึกษาวิจยั นี•เป็ นเพียงขั•นพื•นฐานเท่านั•น การเลียนแบบ
จําลองสภาวะของนํ•าใต้ดินจริ งๆ ยังต้องคํานึงถึงปัจจัยอื•นๆ
อีกมาก เช่น ความดัน และการดูดซับของสารในเนื•อดิน การ
แพร่ ของสารผ่านช่องว่างระหว่างดิน อุณหภูมิที•เปลี•ยนไป
ของนํ•าใต้ดิน สารผสมต่างๆ ที•มีอยูใ่ นนํ•าใต้ดิน และ ค่าความ
เป็ นกรด-ด่างของนํ•าใต้ดิน เป็ นต้น
เนื•องจากในงานวิจยั ก่อนหน้านี•ได้ใช้ยางเหลือใช้ซ• ึ ง
ไม่ทราบส่ วนผสมของสารที•ผสมภายในยาง ทั•งแบบที•เป็ น
ชิ•นและแบบผงเพื•อบําบัดนํ•าปนเปื• อนสารหลายชนิด งาน
วิจยั นี•จึงจัดทําขึ•นเพื•อศึกษาในเบื•องต้นให้ทราบพฤติกรรม
ของชิ•นยางธรรมชาติที•มีส่วนผสมของสารตัวเติม (Filler)
ต่างกัน นัน• คือ เขม่าดํา (Carbon Black) และหิ นปูน (CaCO3)
ในการดูดซับสารอินทรี ย ์ ได้แก่โทลูอีน เอ็ม-ไซ พี-ครี และ
ฟี นอล ที•ปนเปื• อนในนํ•า โดยศึกษาเปรี ยบเทียบที•ความเข้ม
ข้นต่างๆ กัน และใช้ยางทั•งสามสูตร การทดลองส่ วนสุ ดท้าย
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จะใช้หอดูดซับขนาดเล็กเพือ• ดูประสิ ทธิภาพในการแยกสาร
ปนเปื• อนออกจากนํ•าที•มีการไหลของนํ•าในอัตราเร็ วไม่มาก
นัก

2. วิธีการวิจยั
2.1 การออกสู ตรยาง
ในการออกสู ตรยางเพื•อผลิตผลิตภัณฑ์ยางนั•นมีส่วน
ผสมของสารต่างๆ ดังนี• ยางธรรมชาติชนิด STR 20 ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากบริ ษทั ยางไทย ปั กษ์ใต้ จํากัด และใช้
กํามะถัน (Sulfur) ซึ•งซื•อมาจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิ ชย์เป็ น
สารคงรู ป สารเร่ งให้ยางคงรู ป (Accelerator) คือ Tetramethyl
thiuram disulphide (TMTD) ได้รับความอนุเคราะห์จาก
บริ ษทั เจ เจ-เดกุสซา เคมีคอล (ที) จํากัด N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide (CBS) ได้รับความอนุเคราะห์
จาก บริ ษทั ซันนี• เวิลด์ (1989) จํากัด สารกระตุน้ สารเร่ ง
(Activator) ได้แก่ซิงค์ออกไซด์ (Zinc oxide) และกรดสเตีย
ริ ก (Stearic acid) ได้รับความอนุเคราะห์จากบริ ษทั ล็อกซเล่ย ์
จํากัด (มหาชน) สารป้ องกันยางเสื• อม (Antidegradant) ใช้
N-(1,3-dimethylbuthyl)-N’-Phenyl-p-phenylenediamine
(6-PPD) ได้รับความอนุเคราะห์จากบริ ษทั ซันนี•เวิลด์ (1989)
จํากัด สารตัวเติม (Filler) ในที•น• ีใช้ ผงเขม่าดํา (Carbon black)
ชนิ ด N-330 ได้รับความอนุเคราะห์จากบริ ษทั ล็อกซเล่ย ์
จํากัด (มหาชน) และสารตัวเติมชนิดหิ นปูน (CaCO3) ซื• อ
จากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิ ชย์
เนื•องจากงานวิจยั นี•สนใจศึกษาผลของสารตัวเติมต่อ
สมบัติการดูดซับ ดังนั•นจึงออกสูตรยางเป็ น 3 สูตร ดังแสดง
ในตารางที• 1 โดยแบ่งเป็ นระบบของยางธรรมชาติที•ไม่มี
สารตัวเติมและยางธรรมชาติที•มีส่วนผสมของสารตัวเติม
ต่างชนิดกันคือเขม่าดํา และหิ นปูน ตามลําดับ
2.2 การบดยาง
2.2.1 การบดให้ ยางนิ•ม
เนื•องจากยางธรรมชาติมีความหนืดสูงทําให้การผสม
เป็ นไปได้ยาก เพราะสารเคมีจะเข้าผสมกับยางได้ยาก ดัง
นั•น ก่อนใส่ สารเคมีจึงต้องลดความหนืดของยางโดยการบด
ให้ยางนิ• ม โดยใช้ครื• องบดแบบลูกกลิ•ง (Two-Roll Mill)
แล้วตัดยางให้เป็ นชิ•นเล็กพอที•จะเข้าเครื• องบดผสมยางใน
ขั•นตอนต่อไปได้
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ตารางที• 1 สู ตรยางที•ใช้ในการทดลอง
ชื•อสู ตร/
ส่ วนผสม
STR 20
Filler
6-PPD
Stearic acid
Zinc oxide
CBS
TMTD
Sulphur

ยาง เขม่าดํา หิ นปูน
(R100) (C30) (Ca30)
100
0
3
1
5
3.5
0.5
0.4

100
30
3
1
5
3.5
0.5
0.4

100
30
3
1
5
3.5
0.5
0.4

หน่วยของสัดส่ วนคือ phr (part per one hundred
parts of rubber ซึ• งคือ ส่ วนในเนื!อยางร้อยส่ วน)
2.2.2 บดผสมยางกับสารเคมี
ใช้เครื• องบราเบนเดอร์ (Brabender) รุ่ นแลบสเตชัน
บดผสมยางที•ความเร็ ว 40 รอบ/นาที อุณหภูมิเริ• มต้นที• 50
o
ซ. การบดผสมเริ• มจากการบดยาง 3 นาที จากนั!นใส่ สารตัว
เติมและบดประมาณ 3 นาที จึงเติมกรดสเตียริ กและ ZnO
และบดต่ออีก 2 นาที ตามด้วยการเติม 6-PPD และบดอีก 2
นาที สุ ดท้ายเติม CBS, TMTD และกํามะถัน บดต่อเป็ นเวลา
2 นาที ยางที•ได้หลังจากหลังจากที•ผสมสารเคมีต่างๆ เรี ยบร้อย
แล้วเรี ยกว่า ยางคอมพาวด์ (Rubber Compound) นําคอม
พาวด์ที•ได้ไปรี ดให้เป็ นแผ่นด้วยเครื• องบดแบบลูกกลิ!ง
2.3 การทดสอบคุณสมบัติของยาง
นํายางที•บดแล้วไปทดสอบสมบัติการทําให้ยางคงรู ป
โดยใช้เครื• อง Moving Die Rheometer ยีห• อ้ TECH-PRO
รุ่ น rheoTECH MD+ ที•มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ที•อุณหภูมิ
150 oซ.
2.4 การขึน! รู ปยางโดยใช้ แม่ พิมพ์
การใช้แม่พิมพ์ข! ึนรู ปยางเป็ นแผ่นบางมีความหนา
ประมาณ 2 มม. เป็ นการขึ!นรู ปยางพร้อมๆ กับการเกิด
ปฏิกิริยาคงรู ป (Vulcanization) โดยอาศัยความร้อนและแรง
อัด โดยใช้เครื• อง Compression Mold ที•อุณหภูมิ 150 oซ.
ใช้เวลาที• 90% cure time แล้วนําแผ่นยางที•ได้มาตัดเป็ นชิ!น
เล็กๆ (Rubber chip) ขนาด 1.0x1.0x0.2 ซม. เพือ• นําไปศึกษา
การดูดซับสารในขั!นตอนต่อไป
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 1 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

2.5 การทดสอบสมบัติการดูดซับ (Sorption)
2.5.1. เตรี ยมสารละลายโทลูอีน เอ็ม-ไซลีน พี-ครี
ซอล และฟี นอลที•ความเข้มข้นประมาณ 100, 200, 500 และ
1,000 ppm แล้วจึงเติมสารโซเดียมเอไซด์ (Sodium azide)
ปริ มาณ 0.5 กรัม ลงในสารละลายที•เตรี ยมไว้เพือ• ป้ องกันไม่
ให้สารถูกย่อยสลายโดยจุลินทรี ย ์ เขย่าสารละลายให้เข้ากัน
แบ่งสารละลายเทลงในขวดรู ปชมพูจ่ าํ นวน 3 ขวด ขวดละ
100 มล. ปิ ดปากขวดให้แน่นด้วยจุกยางที•ห่อด้วยแผ่นอลู
มินมั บาง แล้วจึงติดเทปกาวอีกชั!นหนึ• งเพื•อป้ องกันไม่ให้
สารระเหยออกไปในระหว่างการดูดซับ ชัง• ชิ!นยางของยาง
ทั!ง 3 สูตร สูตรละประมาณ 5 กรัม แล้วนําไปใส่ในสารละลาย
ในขวดที•เตรี ยมไว้ นําขวดรู ปชมพูท่ ! งั 12 ขวดเข้าเครื• องเขย่า
เพือ• ให้การผสมสารเข้ากันและเพือ• เร่ งให้การดูดซับสารละลาย
ของตัวทําละลายอินทรี ยข์ องชิ!นยางให้ถึงจุดสมดุลเร็ วขึ!น
โดยใช้ความเร็ วในการเขย่าที• 60 รอบต่อนาทีและที•อุณหภูมิ
30oซ. เป็ นเวลา 7 วัน แล้วเก็บสารละลายในขวดรู ปชมพูท่ ! งั
12 ขวดเพื•อนําไปตรวจวัดความเข้มข้นที•เหลือของสาร
อินทรี ยใ์ นสารละลายโดยใช้เครื• อง Gas Chromatography
ที•มี headspace
2.6 การดูดซับโดยใช้ หอดูดซับขนาดเล็ก (Mini-Column)
เตรี ยมหอดูดซับสารโดยใช้คอลัมน์แก้วที•มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.6 ซม. และสู ง 22.5 ซม. ในหอจะ
บรรจุชิ!นยางปริ มาณ 25 กรัม ผสมกับกรวด บรรจุจนถึง
ระดับทางออก ตรวจสอบปริ มาตรช่องว่าง (Void) ด้วยการ
เติมนํ!าจนเต็มก่อนทําการทดลองการดูดซับ เตรี ยมสารละลาย
ที•ความเข้มข้นประมาณ 500 ppm ในภาชนะขนาด 2000
มล.ใส่ โซเดียมเอไซด์ปริ มาณ 1 กรัม ลงในสารละลายที•
เตรี ยมไว้ เขย่าให้เข้ากัน ปั" มสารละลายเข้าสู่หอดูดซับด้วย
อัตรา 1.3 มล./นาที จับเวลาการไหลและเก็บตัวอย่างทุกหนึ•ง
ชัว• โมง ครั!งละ 5 มล. เพื•อวัดความเข้มข้นของสารละลาย
ที•ทางออก นําตัวอย่างทั!งหมด 13 ตัวอย่างไปตรวจวัดความ
เข้มข้นของสารอินทรี ยใ์ นสารละลายโดยใช้เครื• อง Gas
Chromatography ที•มี headspace

3. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
3.1 ผลของสารตัวเติมต่ อการดูดซับสารอินทรี ย์
ผลการทดลองการดูดซับสารอินทรี ยใ์ นนํ!าโดยใช้ชิ!น
ยางที•ไม่มีสารตัวเติมเปรี ยบเทียบกับชิ!นยางที•มีสารตัวเติม
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นี•พบว่าการเติมยางธรรมชาติดว้ ยผงเปลือกหอยทาก [10]
และผงเปลือกถัว• ลิสง [11] ทําให้โครงสร้างของยางแข็งแรง
ขึ•นจึงดูดซึ มโทลูอีนและไซลีนได้นอ้ ยลง
อย่างไรก็ตาม เนื•องจากความเข้มข้นของสารอินทรี ย ์
ในนํ•าในงานวิจยั นี•นอ้ ยมากเมื•อเทียบกับปริ มาณสารอินทรี ย ์
บริ สุทธิ! ที•สามารถดูดซับได้ในยางจนอิ•มตัว (แต่กม็ ากพอ
ในระดับที•ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ• งมีชีวิต) จึงไม่สามารถ
สังเกตเห็นผลของการบวมตัวดังกล่าวได้ สําหรับสารพี-ครี
ซอล และฟี นอลซึ•งเป็ นสารอินทรี ยท์ ี•มีข•วั จึงเป็ นสารที•ชอบ
นํ•า จึงถูกดูดซับด้วยยางซึ• งเป็ นสารไม่มีข• วั ได้นอ้ ยกว่าโทลู
อีนและ เอ็ม-ไซลีนอย่างเห็นได้ชดั และไม่สามารถสังเกต
ผลของสารตัวเติมต่อการดูดซับทั•งสองนี•
3.2 ผลความสามารถในการดูดซับสารอินทรี ย์ในนํา!
ของชิ น! ยางในระบบดูดซับแบบกะ
ในการเปรี ยบเทียบความสามารถในการดูดซับของ
ชิ•นยางจึงได้นาํ ผลของชิ•นยางที•มีสารตัวเติมต่างกันมาเฉลี•ย
รวมกัน ทั•งนี•ในการคํานวณความสามารถในการดูดซับจะ
พิจารณาผลการดูดซับที•สภาวะสมดุล ซึ• งเป็ นสมดุลของ
ความเข้มข้นของสารที•เหลืออยูใ่ นเฟสนํ•า (Ceq) และปริ มาณ
ของสารในชิ•นยาง (Qad) ซึ• งคํานวณได้จากสมดุลมวลสาร
ดังนี•

(

)

Qad = V C0 − Ceq / m

รู ปที• 1 ความเข้มข้นของสารอินทรี ยห์ ลังการดูดซับ
แสดงในรู ปที• 1 เมื•อพิจารณาจากความเข้มข้นของสารที•หลง
เหลืออยูใ่ นนํ•า (Cf) พบว่ายางที•มีสารตัวเติมจําพวกปูนขาว
จะดูดซับโทลูอีนและเอ็ม-ไซลีน ซึ• งเป็ นสารที•ไม่มีข• วั ได้ดี
กว่ายางที•ไม่มีสารตัวเติมและยางที•เติมด้วยผงเขม่าดํา ปูน
ขาวน่าจะมีความเป็ นรู พรุ นที•สามารถดูดซับสารดังกล่าวไว้
ที•ผวิ ของอนุภาคได้ ส่ วนการเติมผงเขม่าดําทําให้โครงสร้าง
ของยางแข็งแรงขึ•นด้วยแรงดึงดูดระหว่างคาร์บอนของเขม่า
ดํากับคาร์บอนในโมเลกุลของยาง ดังในงานวิจยั ก่อนหน้า
นี• [9] ซึ• งพบว่าหากนําชิ•นยางที•มีผงเขม่าดําไปแช่โทลูอีน
บริ สุทธิ! หรื อเอ็ม-ไซลีนบริ สุทธิ! จะทําให้ยางเกิดการบวมตัว
ได้ชา้ ลงและน้อยลง ยังผลให้ดูดซึมสารทั• งสองได้นอ้ ยกว่า
ยางที•เติมด้วยปูนขาว และงานวิจยั ซึ•งเผยแพร่ เมื•อไม่นานมา
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(1)

เมื•อ C0 คือความเข้มข้นของสารเมื•อเริ• มต้น V คือ
ปริ มาตรของสารละลายและ m คือมวลของชิ•นยางที•ใช้ใน
การดูดซับ และเนื•องจากขวดของสารละลายไม่ได้บรรจุสาร
จนเต็มจึงมีเนื•อที•เหลืออยูป่ ระมาณ 10 มล. จึงทําให้โทลูอีน
และเอ็ม-ไซลีนซึ• งเป็ นสารระเหยได้ง่าย ระเหยออกมา ยัง
ผลให้ความเข้มข้นของสารเริ• มต้นก่อนการดูดซับนั•นมี
ปริ มาณลดลงจากที•ตรวจได้ เพื•อให้ผลถูกต้องยิง• ขึ•น จึงได้
คํานวณปริ มาณสารโทลูอีนและเอ็ม-ไซลีนที•ระเหยโดยใช้
กฎของเฮนรี (Henry’s Law) ดังแสดงด้วยสมการที• 2 โดย
ใช้ค่าคงที•ของเฮนรี ที•อุณหภูมิ 25 oซ. เท่ากับ 6.352x10-3,
6.778x10-3, 7.596x10-7, 4.524x10-7 atm-m3/mol สําหรับ
โทลูอีน เอ็ม-ไซลีน พี-ครี ซอล และฟี นอลตามลําดับ
Pi H Ci
(2)
เมื•อ Pi และ Ci คือความดันย่อยและความเข้มข้นของ
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สาร i ในนํ!าตามลําดับ และ H คือค่าคงที•ของเฮนรี (Henry’s
constant) เมื•อทราบค่าความดันย่อยในอากาศจึงสามารถ
ประมาณสารที•ระเหยอยูใ่ นอากาศได้ สําหรับพี-ครี ซอลและ
ฟี นอล ค่าที•คาํ นวณได้มีค่าน้อยมาก จึงสมมติได้วา่ ไม่มีการ
ระเหยของทั!งสองสารในช่องว่างในขวด หลังจากที•หา
ปริ มาณสารที•ระเหยไปสู่ เฟสของอากาศแล้ว จึงสามารถ
หาความเข้มข้นที•เหลืออยูใ่ นสารละลายได้ ซึ• งหลังจากที•
ผ่านการทดลองแล้วปริ มาณสารส่ วนหนึ• งจะเข้าไปอยูใ่ น
ยาง ส่ วนที•เหลือสุ ดท้ายก็ยงั คงอยูใ่ นสารละลายซึ•งก็คือ ความ
เข้มข้นที•ได้จากการตรวจด้วยวิธีกา๊ ซโครมาโตกราฟฟี นัน• เอง
เมื•อคํานวณความสามารถในการดูดซับของชิ!นยางได้
แล้ว จึงนํามาสร้างไอโซเทอมของการดูดซับ โดยพิจารณา
จากแบบจําลองของฟรุ นด์ลิช (Frundlich isotherm) ตาม
สมการที• 3

ตารางที• 2 ค่าพารามิเตอร์ในสมการฟรุ นด์ลิช
ชนิดสารละลาย

KF

n

โทลูอีน
เอ็ม-ไซลีน
พี-ครี ซอล
ฟี นอล

503.710
503.106
12.649
1.984

1.063
1.390
1.146
0.951

(3)
เมื•อ Qad และ Ceq มีนิยามตามที•ได้กล่าวข้างต้น ส่ วน
KF และ n เป็ นพารามิเตอร์ของสมการฟรุ นด์ลิช สมการที• 3
สามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปของความสัมพันธ์เชิงเส้นได้ดงั นี!
1/ n
Qad = K F Ceq

(4)
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวแสดงในรู ปที• 2 จากความสัมพันธ์
เชิงเส้นในสมการที• (4) ทําให้สามารถคํานวณหาค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ของสารอินทรี ยเ์ หล่านี!เมื•อถูกดูดซับด้วยชิ!นยางได้ดงั
แสดงในตารางที• 2
เมื•อพิจารณาจากค่า KF พบว่าโทลูอีนและเอ็ม-ไซลีนมี
ค่า KF ใกล้เคียงกันมาก และมากกว่าพี-ครี ซอล และฟี นอล
อย่างมาก ซึ• งแสดงถึงความสามารถในการดูดซับโทลูอีน
และเอ็ม-ไซลีนของยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติน! นั เป็ นสาร
พอลิเมอร์ซ• ึ งมีหน่วยย่อยคือ ไอโซพรี น (Isoprene) ดังนั!น
ยางจึงสามารถบวมตัวในตัวทําละลายที•เข้ากันได้ (Good
Solvent) เช่นเดียวกับพอลิเมอร์อื•นๆ ความสามารถในการ
บวมตัวของพอลิเมอร์ข! ึนกับกระบวนการแพร่ ของสารเข้าไป
ในเนื! อพอลิเมอร์ จึงสัมพันธ์กบั ความเข้ากันได้ระหว่าง
โมเลกุลของพอลิเมอร์กบั สารละลายซึ• งเกี•ยวข้องกับความ
มีข! วั และไม่มีข! วั ของสารนั!น ดังนั!นประโยชน์ของยางที•นาํ
มาใช้ดูดซับสารนี!จึงคล้ายกับการนําพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ มา
ทําเป็ นเยือ• เลือกผ่านเพื•อแยกสารออกจากสารละลายหรื อ
ของผสม ดังตัวอย่างงานวิจยั เช่น การศึกษาการเคลื•อนที•

( )

ln ( Qad ) = (1/ n ) ln Ceq + ln K F

วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 1 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

รู ปที• 2 ฟรุ นด์ลิชไอโซเทอมของการดูดซับสารอินทรี ยใ์ น
นํ!าด้วยชิ!นยางธรรมชาติ
ของไฮโดรคาร์บอนที•เป็ นวงแหวน ผ่านเยือ• พอลิเมอร์ของ
สารผสมยางธรรมชาติและพอลิสไตรี น [12] ซึ• งพบว่าการ
แพร่ ผา่ นจะยากขึ!นเมื•อมีส่วนผสมของพอลิสไตรี นมากขึ!น
เนื•องจากยางขยายตัวได้ยากขึ!น คล้ายคลึงกับการเติมสารตัว
เติมนัน• เอง หรื อการผสมยางไนไตรล์ (Nitrile rubber) กับ
ยางธรรมชาติ ก็พบเช่ นกันว่า การแพร่ ผ่านของสาร
ไฮโดรคาร์ บอนยากขึ!นเมื•อส่ วนผสมของยางไนไตรล์เพิ•ม
มากขึ!น [13]
เมื•อเปรี ยบเทียบค่า n ของโทลูอีนและเอ็ม-ไซลีน พบ
ว่าค่า n ของเอ็ม-ไซลีนมีค่ามากกว่าโทลูอีนซึ•งแสดงว่าความ
สามารถในการดูดซับที•ความเข้มข้นสู งขึ!นจะน้อยลง ใน
ขณะที•ค่า n ของพี-ครี ซอลและฟี นอลมีค่าเข้าใกล้หนึ•งซึ• ง
อาจเรี ยกความสัมพันธ์น! ีวา่ ไอโซเทอมแบบเชิงเส้น (Linear
isotherm) ดังนั!นค่า KF ที•คาํ นวณได้อาจเรี ยกว่าค่าการแบ่ง
แยกระหว่างเฟส (Partition coefficient) ซึ• งเป็ นค่าแสดง
ความชอบของสารที•จะแบ่งแยกไปอยูใ่ นเฟสทั!งสอง เช่น
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โทลูอีนมีค่า KF สู งแสดงว่าชอบที!จะอยูใ่ นเฟสของยาง
มากกว่าอยูใ่ นเฟสของนํ"า ในการศึกษาการเคลื!อนที!ของสาร
ในเฟสต่างๆ ในสิ! งแวดล้อม ได้มีการกําหนดค่า ซึ! งก็คือค่า
Partition Coefficient ของสารระหว่างเฟสของออกทานอล
(Octanol) และเฟสของนํ"า ถ้าค่า KOW มีค่ามากหมายถึงสาร
นั"นสามารถเข้าไปในเฟสของออกทานอลซึ! งเป็ นตัวแทน
ของเฟสที!ไม่มีข" วั หรื อมีข" วั น้อยได้ดีกว่าในเฟสของนํ"าซึ! ง
เป็ นตัวแทนของเฟสที!มีข"วั หรื อมีข"วั มาก นัน! คือสารประเภท
ที!ไม่ชอบนํ"าจะมีค่า KOW มากกว่าสารประเภทที!ชอบนํ"าดัง
นั"นค่าของ KOW จึงมักใช้บอกความชอบนํ"าหรื อไม่ชอบนํ"า
ของสารใดๆ ได้ ค่า log KOW ของโทลูอีน เอ็ม-ไซลีน พี-ครี
ซอลและฟี นอลที!อุณหภูมิ 25 oซ. มีค่าเท่ากับ 2.730, 3.200,
1.940 และ 1.460 ตามลําดับ จะเห็นได้วา่ เอ็ม-ไซลีนมีความ
ไม่ชอบนํ"ามากกว่าโทลูอีนจึงน่าจะดูดซับในยางได้ดีกว่าโท
ลูอีน ดังในการศึกษาที!ผา่ นมาซึ!งใช้ระบบที!ไร้อากาศ มีเพียง
เฟสของนํ"าสัมผัสกับเฟสของยางเท่านั"น [8] แต่ในงานวิจยั
นี"กลับให้ผลตรงกันข้าม ทั"งนี"เนื!องจาก เอ็ม-ไซลีนมีค่าคงที!
ของเฮนรี สูงกว่าโทลูอีน จึงเกิดการระเหยได้มากกว่า จึง
ทําให้เหลือปริ มาณที!ดูดซับในยางน้อยกว่านัน! เอง ดังนั"น
พฤติกรรมการดูดซับของสารระเหยง่ายจึงน่าจะเป็ นกระ
บวนการที!แข่งขันกันระหว่างการระเหยของสารในอากาศ
กับการดูดจับสารนั"นไว้ดว้ ยตัวดูดซับ ซึ!งเป็ นเรื! องน่าสนใจ
ศึกษาเป็ นอย่างยิง!
3.3 ผลการศึกษาการดูดซับสารอินทรี ย์ในนํา! โดยใช้
หอดูดซับขนาดเล็ก
อัตราเร็ วของการไหลของสารละลายในการทดลองมี
ค่าประมาณ 1.3 มล./นาที และอัตราส่ วนของช่องว่าง (Void
fraction) ประมาณ 0.50 กราฟระหว่างค่าความเข้มข้นใน
หน่วย ppm กับเวลาในหน่วยชัว! โมงของสารละลายทั"ง 4
ชนิด แสดงดังรู ปที! 3 ในระบบหอดูดซับจะมีส่วนที!เป็ นช่อง
ว่างที!มีอากาศจึงทําให้โทลูอีนหรื อเอ็ม-ไซลีนเกิดการระเหย
ไปได้ในขณะที!เก็บสารตัวอย่างเพื!อนําไปวิเคราะห์ ไอของ
สารอาจจะหลุดรอดออกไปได้ ดังนั"นในสารละลายสุ ดท้าย
จะมีการปรับค่าความเข้มข้นที!วดั ได้ โดยรวมปริ มาณสารที!
ระเหยไปในแต่ละครั"งเข้าไปด้วย สําหรับการประมาณสาร
ที!ระเหยไปในแต่ละครั"งจะถือว่าสารละลายในหออยูใ่ น
สภาวะสมดุลกับสารในเฟสของอากาศ ซึ!งพอจะมีความเป็ น
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รู ปที! 3 ความเข้มข้นของสารอินทรี ยท์ ี!ทางออกของหอดูด
ซับ ณ เวลาต่างๆ
ไปได้เพราะอัตราการไหลของสารละลายค่อนข้างช้า ระบบ
อาจปรับตัวเข้าสู่สมดุลได้เร็ ว ดังนั"น การคํานวณสารที!ระเหย
จะใช้สมการของเฮนรี ดงั ที!กล่าวไว้แล้วข้างต้นนัน! เอง
เมื!อพิจารณาจากรู ปที! 3 จะพบว่าสารละลายโทลูอีน
ที!ออกมาตอนเริ! มต้น (t = t0) หลังจากที!เคลื!อนที!ผา่ นหอดูด
ซับโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที มีความเข้มข้นน้อยกว่า 1
ppm และมีคา่ ความเข้มข้นที!ช่วงเวลาต่างๆ ตลอดการทดลอง
12 ชัว! โมง น้อยกว่า 1 ppm เช่นเดียวกัน และจากกราฟที!ได้
ทําให้ทราบว่า เวลาที!ใช้ในการทดลองน้อยเกินไปทําให้ไม่
สามารถเห็นจุดที!ยางอิ!มตัวไปด้วยสารอินทรี ย ์ นัน! คือจุดที!
ยางไม่สามารถดูดซับสารอินทรี ยไ์ ด้อีกนัน! เอง ส่ วนความ
เข้มข้นของสารละลายเอ็ม-ไซลีนที!ออกมาตอนเริ! มต้นมีค่า
เท่ากับ 3.527 ppm และมีความเข้มข้นค่อนข้างตํ!าตลอดการ
ทดลอง 12 ชัว! โมงเช่นเดียวกัน แต่กราฟของเอ็ม-ไซลีนเริ! ม
สูงขึ"นประมาณชัว! โมงที! 6 จากความเข้มข้นของสารละลาย
ที!เคลื!อนที!ผา่ นหอดูดซับของทั"งโทลูอีนและเอ็ม-ไซลีนแสดง
ให้เห็นว่ายางมีประสิ ทธิภาพสูงในการกําจัดสารอินทรี ยป์ น
เปื" อนที!ไม่มีข" วั และเมื!อเปรี ยบเทียบระหว่างโทลูอีนและ
เอ็ม-ไซลีนจะเห็นว่ายางดูดซับโทลูอีนได้ดีกว่าเช่นเดียวกัน
กับผลการทดลองในส่ วนก่อนหน้านี"
สําหรับสารละลายฟี นอลนั"น พบว่าความเข้มข้นเริ! ม
ต้นหลังจากที!สารเคลื!อนที!ผา่ นหอดูดซับมีคา่ เท่ากับ 484.302
ppm หลังจากนั"นความเข้มข้นเพิ!มขึ"นตามเวลาตลอดการ
ทดลอง แสดงให้เห็นว่ายางมีประสิ ทธิภาพในการดูดซับฟี
นอลตํ!าเมื!อใช้ความเข้มข้นเริ! มต้นก่อนการทดลองที!ค่อน
ข้างสู งคือ 554.481 ppm ส่ วนสารละลายพี-ครี ซอลมีความ
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ตารางที• 3 ประสิ ทธิภาพของหอดูดซับ
สารละลาย

Co (ppm)

โทลูอีน
เอ็ม-ไซลีน
พี-ครี ซอล
ฟี นอล

428.377
423.256
316.120
554.481

Cf (ppm)
1.990
5.126
87.179
514.750

ร้อยละ
การดูดซับ
99.54
98.79
72.42
7.17

เข้มข้นเมื•อเริ• มต้น หลังจากที•สารเคลื•อนที•ผา่ นหอดูดซับไป
แล้วเท่ากับ 139.170 ppm จากนั!นความเข้มข้นเพิ•มขึ!นจนมี
ค่าใกล้เคียงกับความเข้มข้นของสารละลายตอนเริ• มต้นก่อน
ทําการทดลองในระยะเวลาเพียง 4 ชัว• โมง
เพือ• ให้เห็นความแตกต่างของประสิ ทธิภาพของหอดูด
ซับขนาดเล็กในการดูดซับสารละลายอินทรี ยต์ ่างชนิดกัน
ได้อย่างชัดเจน จึงได้เปรี ยบเทียบผลในรู ปของความเข้มข้น
เริ• มต้นก่อนการทดลอง (Co) และความเข้มข้นสุ ดท้าย (Cf)
ของสารละลายทั!งหมดหลังจากที•ผา่ นการทดลองเป็ นเวลา
12 ชัว• โมง จากนั!นนํามาคิดเป็ นร้อยละการดูดซับซึ• งก็คือ
ความเข้มข้นที•ลดลงไปได้หารด้วยความเข้มข้นเริ• มต้นแล้ว
คูณด้วย 100 ผลที•ได้แสดงในตารางที• 3
จากตารางที• 3 ทําให้ทราบว่าหอดูดซับที•บรรจุชิ!นยาง
นี!สามารถดูดซับสารละลายอินทรี ยป์ นเปื! อนทั!งโทลูอีนและ
เอ็ม-ไซลีนได้เป็ นอย่างดี และสามารถดูดซับพี-ครี ซอลได้
ในระดับที•น่าพอใจ ในขณะที•ดูดซับฟี นอลได้นอ้ ยมากๆ
เนื•องจากฟี นอลเป็ นสารมีข! วั ค่อนข้างมากนัน• เอง

4. สรุปผลการวิจยั
ยางธรรมชาติเป็ นสารไม่มีข! วั จึงสามารถดูดซับสาร
อินทรี ยท์ ี•ไม่มีข! วั ที•ปนเปื! อนในนํ!าได้ดีกว่าสารมีข! วั ยางจึง
ดูดซับโทลูอีนและเอ็ม-ไซลีนได้ดีกว่าพี-ครี ซอลและฟี นอล
ซึ• งถูกดูดซับได้นอ้ ยมาก โดยธรรมชาติแล้วโครงสร้างของ
ยางที•มีสารตัวเติมแบบเสริ มแรงจะเคลื•อนไหวได้นอ้ ย การ
เติมด้วยหินปูนอาจช่วยดูดซับโทลูอีนและเอ็ม-ไซลีนได้บา้ ง
ในขณะที•เขม่าดําจะทําให้ดูดซับได้นอ้ ยกว่าเล็กน้อย อย่างไร
ก็ตามการดูดซับสารปนเปื! อนที•มีระดับความเข้มข้นน้อย
เช่นนี! พบว่าเห็นความแตกต่างในกรณี ของโทลูอีนเพียงชนิด
เดียวเท่านั!น ส่ วนสารชนิดอื•นไม่เห็นความแตกต่างของความ
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 1 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

สามารถในการดูดซับของยางที•เติมสารตัวเติมอย่างชัดเจน
เมื•อเปรี ยบเทียบกับยางที•ไม่ได้ใช้สารตัวเติม แต่หากนําชิ!น
ยางไปใช้อย่างต่อเนื•องจนกระทัง• อิ•มตัว น่าจะเห็นผลของ
สารตัวเติมชัดเจนยิง• ขึ!น ในการทดลองการดูดซับทั!งแบบ
กะแบบและแบบหอดูดซับพบว่ายางสามารถดูดสารอินทรี ย ์
ที•ไม่มีข! วั ออกจากนํ!าได้ดีกว่าสารที•มีข! วั

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี!ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั ฝ่ ายอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยางพารา
ขนาดเล็ก (SPR)
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